Alpe d’HuZes 2018 - Team Rob
‘Het moet maar eens klaar zijn met deze ziekte’

Rob Clement uit Weert overleed op 12 februari 2017 aan de gevolgen van een
hersentumor. Hij werd 51 jaar. Zijn vrouw Léanne en kinderen Sita, Nori en Jint houden
Rob’s naam levend en geven op zo veel mogelijk manieren betekenis aan de oneerlijke
strijd die hij voerde.
De enige manier om de leegte op te vullen is door Rob’s naam te blijven noemen en zijn leven
te vieren. Elke dag, zo goed en zo kwaad als het kan. ‘Het mag niet zo zijn dat hij voor niks is
gestorven’, zegt Léanne. En zoals onze kinderen zeggen: ‘het moet maar eens klaar zijn met
deze ziekte.’
Daarom doet Team Rob met 15 deelnemers in juni mee aan Alpe d’HuZes om geld in te
zamelen voor onderzoek naar kanker en hersentumoren.
‘Het mooie is dat ook de behandelend arts van Rob met ons meefietst! Hoe bijzonder is dat!
Dat geeft net dat extra steuntje in de rug. We doen hier écht iets goeds mee.’
Wilt u ook iets goeds doen en ons meehelpen in de strijd tegen kanker en hersentumoren?
Sponsor dan Team Rob en help kanker de wereld uit!
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer:
NL81 RABO 032 462 6363 t.n.v. J.M. Clement o.v.v. StopHersentumoren
U bent ook van harte welkom bij een van de activiteiten die team Rob organiseert:
Wijn & Spijsproeverij ‘Celebrate la vita’, vrijdag 13 april 2018
De Schuttershoeve Weert, i.s.m. Silverlicious en Enoteca Italvini
Mail TeamRobAD6@gmail.com voor info en aanmelding.
Alpe d’HuZes brunch, zondag 29 april 2018
Restaurant Twee, Weert-Laar
Mail TeamRobAD6@gmail.com voor info en aanmelding.
Rob’s Benefietconcert ‘Alpe d’HuZes’, vrijdag 25 mei 2018
Muziekcentrum De Bosuil, Weert
Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Bosuil, www.debosuil.nl

Alvast bedankt voor uw steun!

U kunt de voorbereidingen, sponsoracties en onze
weg naar de top volgen via
@teamRobAlpedHuzes

